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اإلجابة عن أسئلة قسم "اخت�ب نفسك"
السؤال األول

خطأ صحيحة : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما ييلي

1. يمكنك استخدام مايكروسوفت إكسل إلنشاء جدول قاعدة بيانات من البداية.

2. يبلغ حجم قواعد البيانات بضعة غيغابايت فقط.

النموذج  رابط  نسخ  طريق  عن  نموذجك  مشاركة  مايكروسوفت  نماذج  لك  3.  تسمح 
ومشاركته.

أجهزة  استخدام  مايكروسوفت  نماذج  البيانات من خالل  ي جمع 
�ف ف  للمشارك�ي 4.  يمكن 

الحاسب أو الهاتف المحمول.

ي النموذج، ال يمكنك تطبيق قيود معينة.
5. عند استخدام نوع األسئلة المقالية �ف

ي النموذج عبارة عن مقياس يستخدم لقياس اآلراء حول موضوع ما.
6. نوع أسئلة ليكرت �ف

ي قاعدة البيانات بالموضوع 
وري أن ترتبط جميع المعلومات المدرجة �ف 7.  ليس من ال�ف

نفسه.

8. يمكنك تصدير الردود من مايكروسوفت تيمز إىل جدول بيانات مايكروسوفت إكسل.

. 9. يمكن ترتيب البيانات الرقمية فقط من األصغر إىل األك�ب

10. يتيح لك الفرز المتعدد المستويات فرز محتويات قاعدة البيانات وفًقا لحقول متعددة. 

. ف تيب مع�ي 11. من األسهل العثور عىل المعلومات إذا كانت عشوائية وليست منظمة ب�ت

ي جدول قاعدة البيانات هو عن� معلومات له بعض الخصائص.
12. السجل �ف

تلميح:  

في النقطة الثامنة من الســؤال األول يرجى مالحظة أن الجملة تتعلق بـــنماذج مايكروســوفت 
وليــس بمايكروســوفت تيمــز، مــع العلــم بأنــه ســيتم تصحيــح ذلــك فــي إصــدار العــام المقبــل مــن 
ث  الكتــاب. ويمكنــك حــّث الطلبــة علــى اســتخدام الكتــاب الرقمــي عبــر اإلنترنــت حيــث ُحــدِّ

بالجملــة الصحيحــة. 
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ي
السؤال الثا�ن
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ي 
، يمكنك االطالع عيل معلومات حول الطعام والمكونات التابعة له. امأل الفراغات �ن ي الجدول التايلي

  �ن
ي يزيد 

نافذة التصفية التلقائية المخصصة لتطبيق المرشحات حيث ستعرض سجالت المكونات ال�ت
محتوى الحديد )Fe( فيها عن 1.2 ملليغرام:

................................

Greater than1.2

مليجرام Fe الحديد
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السؤال الثالث

خطأ صحيحة : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما ييلي

1. تستخدم مخططات المعلومات البيانية لنقل رسالة محددة برسعة.

2. أحد الخصائص الرئيسة لمخططات المعلومات البيانية يهي التوازن.

ي ليس من أنواع مخططات المعلومات البيانية. 3. الجدول الزم�ف

ي يهي اختيار موضوع.
ي تصميم مخطط المعلومات البيا�ف

4. الخطوة األوىل �ف

. ي يط الجان�ب 5. لتعديل مظهر أي عن� حدده ثم استخدم الرسش

ي كانفا.
6. ال يمكنك تغي�ي حجم كل عن� من تصميمك �ف

.PDF ي كملف
7. يمكنك تصدير مخطط المعلومات البيا�ف

ي صفحة كانفا الرئيسة.
8. تكون تصميماتك متاحة �ف

ي كانفا.
9. ال يمكنك إنشاء مخطط معلومات بحجم مخصص �ف

. ي
ف عىل عنارص التصميم األساسية لمخطط المعلومات البيا�ف ك�ي 10. تساعد الخلفية عىل ال�ت

ي 
المقدمة �ف المعلومات  ي إنشاء اتصال مع النص ويمكن أن توضح 

11.  تساعد الصور �ف
. ي

مخطط المعلومات البيا�ف

12. الطباعة من خالل تطبيق كانفا لها تكلفة إضافية.
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السؤال الرابع

خطأ صحيحة : حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما ييلي

. ي
و�ف 1. يمكنك استخدام كانفا إلنشاء كتاب إلك�ت

ي كانفا.
2. ال يمكنك تحميل صورك الخاصة �ف

ي كانفا.
ي الخاص بك دون استخدام قالب �ف

3.  ال يمكنك إنشاء مخطط المعلومات البيا�ف

ي كانفا باستخدام طريقة السحب واإلفالت.
4. يمكنك نقل العنارص �ف

.Enter 5. يمكنك حذف عن� من تصميمك بالضغط عىل مفتاح

.)Twitter( ي كانفا باستخدام توي�ت
6. ال يمكنك إنشاء حساب �ف

ف فقط. 7. كانفا مخصص للمصمم�ي

.exe يل تصميم من كانفا بتنسيق ف 8. يمكنك ت�ف

9. التسجيل الستخدام كانفا اختياري.

10. يحفظ كانفا تصميماتك تلقائًيا.

ي كانفا من خالل الضغط عليه.
11. يمكنك وضع عن� �ف

ي كانفا.
اد وتحرير ملف PDF �ف 12. يمكنك است�ي
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السؤال الخامس

x y z ط  ال�ش

x=int(input(":x من فضلك أدخل قيمة المتغير ")) 6

y=int(input("y من فضلك أدخل قيمة المتغير ")) 3

____=0 0

if x____y: True

   ____=x____y 9

    print (____,____,____)

if x!=____ and y!=____: True

   ____=x____y 3

   y=x____y 0

z=____+y 3

print (____,____,____)

:x من فضلك أدخل قيمة المتغ�ي
6

:y من فضلك أدخل قيمة المتغ�ي

3

9 3 6

3 0 3

نامج  ي كل سطر من ال�ب
نامج. امأل الفراغ �ن ، يمكنك رؤية قيمة كل متغ�ي أثناء تنفيذ ال�ب ي الجدول التايلي

  �ن
حسب الجدول:

z

<

z

z

z

y

y

x

x

x

x y z

+

-

-
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تلميح:  

نرجوا المالحظة أن العبارة الصحيحة هنا هي 
)"y: من فضلك أدخل قيمة المتغير"(

ســيتم تصحيــح هــذه العبــارة فــي إصــدار الكتــاب العــام المقبــل. 
اطلــب مــن الطلبــة اســتخدام الكتــاب الرقمــي فــي هــذا التدريــب.
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السؤال السادس

x>y

x-y>5y-x>5

x=int)input)))

print (":x من فضلك أدخل قيمة المتغير")

print (x , y(

صواب

صوابصواب

خطأ

خطأخطأ

y=int)input)))

x=x+yy=y+xy=y+xx=x+y

print (":y من فضلك أدخل قيمة المتغير")

ي التايلي   اكتب ناتج المخطط االنسيا�ب
مستخدًما القيم:  

a: x=5, y=12     

b: x=12, y=5    

a

b

  : ي ناتج المخطط االنسيا�ب

  : ي ناتج المخطط االنسيا�ب

5  17

17  5
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